
O Sporothrix sp. (figura 1) é o fungo causador da
esporotricose, doença zoonótica comum no Brasil.
Acomete diversas espécies animais, porém os gatos são
mais pré-dispostos à contaminação. Tem-se estudado a
atividade antimicrobiana de diversos compostos para o
tratamento dessa doença e óleos essenciais emergem
como uma alternativa segura e eficaz. A carqueja (figura
2), planta arbustiva encontrada em todo o território
brasileiro é conhecida pelas suas propriedades
antimicrobianas, podendo ser uma opção interessante
para o tratamento da doença em animais e humanos.

Testar o efeito antifúngico in vitro do óleo essencial
extraído da carqueja (Baccharis trimera) como
alternativa para tratamento da esporotricose.

O óleo essencial de carqueja foi obtido através do
método de extração por hidrodestilação. A análise do
óleo essencial foi realizada em cromatógrafo gasoso
acoplado a um detector seletivo de massas. O óleo
essencial foi diluído com tween e dissolvido em ágar
batata dextrose nas concentrações 0,01%, 0,05%, 0,1%,
0,15%, e 0,2% (figura 3). O fungo foi semeado ao centro
da placa em cinco repetições de cada concentração e
levado à estufa a 25°C por sete dias.

A atividade inibitória ocorreu a partir da concentração
de 0,1% (vide figura 3). Na análise do óleo (figura 4)
percebeu-se que em sua composição o composto em
maior concentração é o acetato de carquejila (56,64%).

O óleo essencial extraído da carqueja possui
propriedades antifúngicas contra o Sporothrix sp.,
demonstrando potencial para o tratamento da
esporotricose. Futuros estudos serão realizados para
avaliar a eficácia desse composto frente a outros fungos
de interesse veterinário.
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FIGURA 2: Fotografia de um 
exemplar de Baccharis
trimera.

FIGURA 1: Fotografia de 
conídeos e micélio de um  
Sporothrix sp.

FIGURA 3: Crescimento fúngico nas concentrações 0,01% (A), 
0,05%  (B), 0,1% (C), 0,15% (D) e 0,2% (E).
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ATIVIDADE ANTIFÚNGICA DE ÓLEO ESSENCIAL  
DE CARQUEJA SOBRE SPOROTHRIX SP.

Concentração 0,05%
Crescimento fúngico médio: 

10,57mm (figura 3B)

Concentração 0,01% 
Crescimento fúngico médio: 

16,47mm (figura 3A)

Concentrações 0,1%, 0,15% e 0,2%
Crescimento fúngico: 0 mm

(figura 3C, 3D e 3E)

Resultados 

A

ED

CB

ÁREAacetato de carquejila (56,64%)
b-pineno (10%)
palustrol (6,75%)
limoneno (5,21%)
b-eudesmol (3,69%)
b-felandreno (1,89%)
ledol (1,75%)
carquejol (1,48%)
espatulenol (1,09%)
d-cadineno (1,08%)
cis-b-ocimeno (1,07%)
mirceno (0,63%)
óxido de aromadendreno (0,61%)
a-pineno (0,59%)
b-selineno (0,42%)
trans-b-ocimeno (0,41%)
bornileno (0,38%)
o-cimeno (0,32%)
elemol (0,3%)
acetato de trans-pinocarvila (0,25%)

FIGURA 4: Concentração de compostos químicos identificados e
quantificados no óleo essencial de carqueja.
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